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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

1 

B. A. (ALL) 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો 
રખવાનાાં યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 

B. A. English Sem-1 (OLD) 

(Introduction to Phonetics),  
 

B. A. English Sem-3 (OLD) 

Conversational English & Office 
/Business Correspodence,  
 

B. A. Economics Sem-5 (OLD) 

Computer & Its Appl. in Eco-1,   

 

B. A. Economics Sem-3 (NEW) 

Computer & Its Appl. in Eco-1  & 

Economics of Co-operation 

૫૦ ભાર્કસક  

 

સભમ : ૨: ૦૦ ર્રાર્ 

૧૦ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો 
રખવાનાાં યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૩૦ 

 

 

 

 

 

 



 

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University 
Govt. Polytechnic Campus, Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Road, 

Khadiya, Junagadh, Gujarat (India)-362 263 
Ph.(0)0285-2681400 / Fax : 0285-2681503 

Website : http://www.bknmu.edu.in,Email : info@bknmu.edu.in 

 
 

 

COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

2 B. Sc. (ALL) 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો 
રખવાનાાં યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

3 B. A. (Home Sc.), 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્ 

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો 
રખવાનાાં યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 
૧૫ 2 ૪=૬૦ 

૧૦ 2 ૧=૧૦ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્ 

૫૦ ભાર્કસક  
 

સભમ : ૨: ૦૦ ર્રાર્ 

૧૦ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો 
રખવાનાાં યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૩૦ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ તથા 
શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

4 

LL. B 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો રખવાનાાં 

યહશેે.  
 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 

LL. B. Legal English 

૨૦2૫ = ૧૦૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૩:૦૦ ર્રાર્ 

૨૦2૫ = ૧૦૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૩:૦૦ ર્રાર્ 
૧૦૦ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ તથા 

શમય  
આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

5 LL. M. 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો રખવાનાાં 

યહશેે.  
 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

6 B. B. A. 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો 
રખવાનાાં યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 

૫૦ ભાર્કસક  
 

સભમ : ૨: ૦૦ ર્રાર્ 

૧૦ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો 
રખવાનાાં યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૩૦ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

7 B. Sc. (IT) 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  

ૈર્ી ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો 
રખવાનાાં યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

8 B. C. A. 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો રખવાનાાં 

યહશેે.  
 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

9 P.G.D.C.A 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો રખવાનાાં 

યહશેે.  
 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ તથા 
શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

10 M. Sc. (IT) & CA 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો રખવાનાાં 

યહશેે.  
 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

11 M. Sc. (ALL) 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  

ૈર્ી ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો 
રખવાનાાં યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

12 B. S. W 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો રખવાનાાં 

યહશેે.  
 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

13 M. S. W. 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો 
રખવાનાાં યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ તથા 
શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

14 M. R. S. 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો રખવાનાાં 

યહશેે.  
 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

15 M. A. (ALL ) 

૧૪2૫ = ૭૦ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્  

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો રખવાનાાં 

યહશેે.  
 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

16 B. R. S. (ALL) (NEW & OLD COURSE) 

૧૫2૪=૬૦  

૧૦2૧=૧૦ 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્ 

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  

ૈર્ી ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો 
રખવાનાાં યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 

૫૦ ભાર્કસક 
 

સભમ : ૨: ૦૦ ર્રાર્ 

૧૦ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  

ૈર્ી ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો 
રખવાનાાં યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૩૦ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

17 M. Sc. (Home Sc.) 

૧૬2૧=૧૬  

૧૮2૩=૫૪ 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્ 

૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  

ૈર્ી ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો 
રખવાનાાં યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૪૨ 

૩૫ ભાર્કસક 
સભમ : ૧: ૩૦ ર્રાર્ 

૩૫ ભાર્કસક 
સભમ : ૧: ૩૦ ર્રાર્ 

૩૫ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

18 

B. Com. / M. Com. 
 

નોંધ : દયેર્ યનુનટભાાંથી ૧૪ ભાર્કસના એર્ 
એર્ પ્રશ્ન પછુાશે. 
પ્રશ્ન નાંફય -૫ ભાાં કુર ચાય યનુનટભાાંથી 
એર્ એર્ પ્રશ્ન નથમયી સ્વરૂે પછુાશે. 
જેભાાંથી ચાય પ્રશ્નભાાંથી ર્ોઇણ ફે પ્રશ્નો 
રખવાનાાં યહશેે. 

૨૦2૨ = ૪૦ 

૧૫2૨ = ૩૦ 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્ 

 ૧૪ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે 
જે  ૈર્ી ર્ોઇણ ત્રણ  

પ્રશ્ર્નો રખવાનાાં 
યહશેે.  

 
 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

 ૪૨ 

B. Com. (Computer Science 1, 3 & 5),  
 
B. Com. (Computer Science 1, 3 & 5),  
 
B. Com. Computer Application in 
Business 

૫૦ ભાર્કસક 
 

સભમ : ૨: ૦૦ ર્રાર્ 

૧૦ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે 
જે  ૈર્ી ર્ોઇણ ત્રણ  

પ્રશ્ર્નો રખવાનાાં 
યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૩૦ 

 

નોંધ:  ૧) ઉયના ાાંચ પ્રશ્ન ૈર્ી ર્ોઈણ ત્રણ રખવાના યહશે ે 

૨) રયક્ષાનો સભમ ૧.૩૦  ર્રાર્નો યેહશે.ે 
૩) ઉયોર્કત પ્રશ્નત્રભાાં ભાાં આંતરયર્ ઓપ્શન યહશે ેનરહ.  
 

 

 

 

 



 

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University 
Govt. Polytechnic Campus, Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Road, 

Khadiya, Junagadh, Gujarat (India)-362 263 
Ph.(0)0285-2681400 / Fax : 0285-2681503 

Website : http://www.bknmu.edu.in,Email : info@bknmu.edu.in 

 
 

COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

19 B. Ed. Sem- 1 & 3 (Compulsory) 

 

૧૦2૧= ૧૦ ભાર્કસ 

૨૦2૧ = ૨૦ ભાર્કસ 

૨૪2૧ = ૨૪ ભાર્કસ 

૧૬2૧ = ૧૬ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્ 

કુર ચાય પ્રશ્નોના નીચે 
મજુફ ભાર્કસ છે. 

૧૦2૧= ૧૦ ભાર્કસ 

૧૨2૧ = ૧૨ ભાર્કસ 

૧૨2૧ = ૧૨ ભાર્કસ 

૦૮2૧ = ૦૮ ભાર્કસ 

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

  

૪૨  

 

ક્રભ 
ગણુ 

(૧પ્રશ્નના) 
પ્રશ્નની સાંખ્મા 

ઉત્તય આવાના 
પ્રશ્નો 

ગણુ  

(નવર્લ્ો સાથ)ે 

ગણુ  

(નવર્લ્ો નવના) 

1 01 10 10 10 10 

2 02 12 06 24 12 

3 04 07 03 28 12 

4 08 03 01 24 08 

 કુર 32 25 86 42 

 

પ્ર.-૧ નીચેના પ્રત્મેર્ પ્રશ્નોના જવાફ આો.       ૧૦ ગણુ  

પ્ર.-૨ નીચેના પ્રશ્નોભાાંથી ર્ોઈણ ૦૬ પ્રશ્નોના જવાફ આો. (૧૨ ભાાંથી ૬)  ૧૨ ગણુ  

પ્ર.-3 નીચના પ્રશ્નોભાાંથી ર્ોઈણ ૦૩ પ્રશ્નોના જવાફ આો. (૦૭ ભાાંથી ૦૩)  ૧૨ ગણુ  

પ્ર.-૪ નીચેના પ્રશ્નોભાાંથી ર્ોઈણ ૦૧ પ્રશ્નોના જવાફ આો. (૦૩ ભાાંથી ૦૧)  ૦૮ ગણુ  

           __________  

                   કુર ગણુ        ૪૨ 

નોંધ : (૧) ચાલ ુૈક્ષણણક ળવષ-૨૦૨૦-૨૧માું ફી.એડ્. શેમેસ્ટર-૦૩ માું ઇન્ટનષવ ષોય નળા અભ્યાશક્રમ મજુફ કોઈ 
ેણિત રીક્ષા ેળાની થતી નથી રુંત ુકોઈ જુના અભ્યાશક્રમના રીીટર વળદ્યાથી ષોય તો તેમની ેણિત રીક્ષા 
ઉરોકત કોષ્ટકમાું દાષવ્યા પ્રમાણેનુું પ્રારૂ રષેે. 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

૧૯ 

B. Ed. Sem-1 (Content & Method) & 
3 (Content) 
 

 

૫2૧= ૫ 

૧૦2૧ = ૧૦ 

૨૦2૧ = ૨૦ 

સભમ : ૧: ૧૫ 
ર્રાર્ 

૩2૧= ૫ 

૬2૧ = ૧૦ 

૧૨2૧ = ૨૦ 

સભમ : ૪૫ નભનનટ +  

          ૪૫ નભનનટ = 
૧:૩૦ ર્રાર્ 

૨૧ + ૨૧ 

 

ક્રભ 
ગણુ 

(૧પ્રશ્નના) 
પ્રશ્નની સાંખ્મા 

ઉત્તય આવાના 
પ્રશ્નો 

ગણુ  

(નવર્લ્ો સાથે) 

ગણુ  

(નવર્લ્ો નવના) 

1 01 05 03 05 03 

2 02 06 03 12 06 

3 04 06 03 24 12 

 કુર 17 09 41 21 

 

પ્ર.-૧ નીચેના પ્રશ્નોમાુંથી કોઈણ ૦૩ પ્રશ્નોના ટૂુંકમાું જળાફ આો. (૦૫ માુંથી ૦૩) ૦૩ ગણુ  

પ્ર.-૨ નીચના પ્રશ્નોમાુંથી કોઈણ ૦૩ પ્રશ્નોના જળાફ આો. (૦૬ માુંથી ૦૩)  ૦૬ ગણુ  

પ્ર.-૪ નીચેના પ્રશ્નોમાુંથી કોઈણ ૦૩ પ્રશ્નોના  વળસ્તતૃ જળાફ આો.( ૦૬ માુંથી ૦૩) ૧૨ ગણુ  

           ___________  

                કુ ગણુ        ૨૧ 

નોંધ :  
(૧) ચાલ ુૈક્ષણણક ળવષ-૨૦૨૦-૨૧માું ફી.એડ્. શેમેસ્ટર-૦૩ માું ઇન્ટનષવ ષોય નળા અભ્યાશક્રમ મજુફ કોઈ ેણિત 
રીક્ષા ેળાની થતી નથી રુંત ુકોઈ જુના અભ્યાશક્રમના રીીટર વળદ્યાથી ષોય તો તેમની ેણિત રીક્ષા ેળાની થે. 
(૨) ઉરોક્ત ૩૫ માક્શષનુું ેર જે કન્ટેન્ટ અને મેથડ ષે તેમને જ ાગ ુડે અન્ય જનર ેર કે જે ૩૫ ગણુના 
છે તે ૩૫ ગણુના જ રષેે. જેની નોંધ ેળા વળનુંતી. 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

20 M. Ed. Sem-1 & 3 

૨૦2૨ = ૪૦ 

૧૫2૨ = ૩૦ 

સભમ : ૨:૩૦ ર્રાર્ 

નીચે દશાકવેર ર્ોષ્ટભાાં 
જણાવેર મજુફ યહશેે.  

 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

 ૪૨ 

Section-1 

 
Q.1 

From Unit-1 & 
2 

Answer any one out of three from the following questions. 

Each answer should be in about 750 words. 

(One or Two essay type applied question is to be asked From 

Unit-1 & 2) Question carries 10 Marks 

 
 

10 Marks 

 
 

Q.2 

From Unit-1 & 
2 

Q.2 - (A) Answer any two out of three from the following 

questions. Each answer should be in about 100 words. 

Each question carries 04 Marks. From Unit-1 & 2 

08 Marks 

Q.2 - (B) Answer any three out of five from the following 
questions in short.  
Each question carries 01 Marks. From Unit-1 & 2 

03 Marks 

Section-2 

 
Q.3 

From Unit-3 & 
4 

Answer any one out of three from the following questions 

Each answer should be in about 750 words. 

(One or Two essay type applied question is to be asked From 

Unit-3 & 4) Question carries 10 Marks. 

 
 

10 Marks 

 
 

Q.4 

From Unit-3 & 
4 

Q.2 - (A) Answer any two out of three from the following 

questions. Each answer should be in about 100 words. 

Each question carries 04 Marks. From Unit-3 & 4 

08 Marks 

Q.2 - (B) Answer any three out of five from the following 
questions in short.  

Each question carries 01 Marks. From Unit-3 & 4 

03 Marks 

                            Total Marks 42 Marks 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

21 B. Sc. (HS) 

૩૫ ભાર્કસક  

સભમ : ૧: ૩૦ ર્રાર્ 

૩૫ ભાર્કસક  

સભમ : ૧: ૩૦ ર્રાર્ 
૩૫ 

૫૦ ભાર્કસક  

 

સભમ : ૨: ૦૦ ર્રાર્ 

૧૦ ભાર્કસ 

ાાંચ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  ૈર્ી 
ર્ોઇણ ત્રણ  પ્રશ્ર્નો રખવાનાાં 

યહશેે.  
 

સભમ : ૧:૩૦ ર્રાર્ 

૩૦ 
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COVID-19 ની મષામારી અન્ળયે ય.ુજી. શેમેસ્ટર- ૧, ૩ અને ૫ તથા ી. જી. ૧ અને ૩ 
માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું સધુારે ૧ : ૩૦ કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુ

(ેર સ્ટાઇ) 

 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા શમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ 
તથા શમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

22 D. M. L. T. 

નવબાગ-૧ : ૫૦ ભાર્કસક 
 

નવબાગ-૨ : ૫૦ ભાર્કસક 
 

કુર ૧૦૦ ભાર્કસક  

સભમ : ૩:૦૦ ર્રાર્ 

નવબાગ-૧ : ૫૦ ભાર્કસક  

 

નવબાગ-૨ : ૫૦ ભાર્કસક 
 

દયેર્ પ્રશ્ર્નો પયજીમાત રખવાના 
યહશેે. 
 

કુર ૧૦૦ ભાર્કસક  

સભમ : ૩:૦૦ ર્રાર્ 

૧૦૦ 

 

 

ક્રભાાંર્/ફીરે્એનએભય/ુયીક્ષા/૧૦૩૮/૨૦૨૦ 

બર્કતર્નવ નયનસિંહ ભહતેા યનુનવનસિટી,  

ગવનકભેન્ટ ોરીટેર્નીર્ રે્મ્સ, યનુનનસિટી યોડ,   

ખડીમા, જૂનાગઢ-362263  
તા. ૨૯/૧૦/૨૦૨૦  

 

પ્રનત,  

બર્કતર્નવ નયનસિંહ ભહતેા યનુનવનસિટી સાંરગ્ન તભાભ ર્ોરેજોના આચામકશ્રીઓ/ ી.જી.સેન્ટયના વડાઓ તેભજ વ્હારા 
નવદ્યાથી બાઇઓ તથા ફહનેો તયપ... 
 

નક શાદર રળાના:-  
(1) ભાન.કુરનતશ્રી/ કુરસચચવશ્રીનાઅંગત સચચવશ્રી/ એરે્ડનેભર્ ઓરપસયશ્રી,    
(2) આઈ.ટી. સેર વેફસાઈટ ય પ્રનસધ્ધ થવા અથે. બર્ત  

                                                                                          યીક્ષા નનમાભર્  


